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Inedit
Liceenii mureşeni, avocaţii colegilor

Elevii din 37 de licee din judeţ vor avea din acest an şcolar “avocaţi”, chiar din rândul colegilor. 
Profesorii prea drastici, elevii cu probleme, fumatul sau comportamentul la ore va fi analizat în comitete speciale. 
Cum rezolvă elevii problema unui gardian care le vorbeşte urât, a unui profesor care vine la oră sub influenţa băuturilor alcoolice? 
Dar a unuia care le spune copiilor că „provin dintr-un neam de proşti”? Cei mai isteţi dintre elevi vor putea activa în cadrul unui 
grup: “avocatul elevilor”, şi vor media împreună cu conducerea şcolii, alţi dascăli şi părinţi rezolvarea problemelor din şcoli. Până 
pe 23 noiembrie elevii din cele 37 de unităţi de învăţământ liceal vor decide dacă aplică acest proiect. “Estimez că 25 dintre ele vor 
răspunde pozitiv. Cel mai important este că elevii învaţă astfel regulamentele şi devin mai responsabili”, ne-a declarat Felicia 
Ionescu, inspector educativ şi membru al corpului de experţi naţional care a lucrat la pregătirea proiectului Avocatul Elevului. 
Cum funcţionează?
În licee va fi instalată chiar şi o urnă în care elevii pot depune sesizări.  Un grup de patru sau cinci elevi, îndrumaţi de un cadru 
didactic şi împreună cu un părinte voluntar vor monitoriza situaţiile conflictuale.  Ei vor căuta argumente în primul rând în 
legislaţia şcolară şi la nevoie vor apela şi la autorităţile care sunt îndreptăţite să rezolve problemele. Programul a fost prezentat joi 
12 noiembrie şefilor de consilii ale elevilor din licee, iar decizia de a construi grupuri de elevi mediatori trebuie luată până pe 23 
noiembrie şi comunicată inspectoratului şcolar. 
De ce avocatul elevilor?
Proiect propune educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin şi crearea în şcoli a climatului 
necesar pentru promovarea si respectarea acestora.  Este conceput şi aplicat prin colaborarea a trei instituţii: Asociaţia „Asistenţă şi 
Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării şi Reprezentanţa UNICEF în 
România. Activitatea de “avocaţi” îi va învăţa pe tineri să se manifeste într-o societate democratică. Programul va fi implementat în 
premieră şi în judeţul Mureş, după ce din 2007 a fost testat în mai multe judeţe ca proiect pilot. 
Declaraţie
“Noi am văzut rezultatele din judeţele pilot. Este foarte interesant, sper să le placă elevilor”, Raluca Turc, preşedintele Consiliului 
Judeţean al Elevilor Mureş

Oprea Ionut
Articol aparut in „Adevărul”

O educaţie în spiritul acceptãrii
(Convenţii pentru mai târziu)

,, Copilul se va bucura de toate drepturile stabilite de aceastã Declaraþie. Orice copil, fãrã absolut nici o excepþie, se va bucura de 
aceste drepturi, fãrã nici o distincþie sau discriminare rasialã, sexualã, de limbã, religioasã, politicã sau din alte motive, origine 
naþionalã sau socialã, proprietate, naºtere sau alt statut, al lui sau al familiei..’’ (Articolul 1, Declaraþia Drepturilor Copilului, 1959)
Spiritul acceptãrii a fost foarte defãimat pe meleagurile noastre. Societatea româneascã are ºi ea, în totalitatea ei, nevoie de 
acceptare: acceptare la nivel european, acceptare a condiþiei fragile în care se aflã, acceptarea de care termenii din interior trebuie 
sã dea dovadã.
Dar ce e de fãcut când spiritul acceptãrii e stâlcit ºi cãlcat în picioare încã din faºã, sãvârºindu-se un feticid moral? Diferite campanii 
se deruleazã la nivel naþional, multe dintre ele având corespondenþi ºi în alte þãri. Dar nu sunt sigur cã acestea vor schimba ceva, 
nu aici. Reminescenþele imateriale ale regimului comunist, condamnate de altfel ºi ele nu genereazã o stare de siguranþã, cum ar 
trebui sã o facã, scãpând societatea de demonii trecutului. Mai mult, potenþeazã nivelul de insecuritate ºi înþelegere faþã de 
condiþiile de socializare ale prezentului.
Noile generaþii, post 1989 nu îºi permit luxul de a trãi într-un alt semn decât cel al acceptãrii. Fiindcã un altul decât acesta ne va 
face sã devenim bãnuitori ºi sã întreþinem un permanent rãzboi cu persoana de lângã noi.
Ceea ce e mai rãu e cã pãrinþii cu asemenea concepþii le inoculeazã copiilor ideile fãrã un filtru prealabil, dupã bine cunoscutul
concept ,,lasã maicã’, ºi pe mine aºa m-au crescut ºi uite cã acum îmi merge bine’’.
Acceptarea duce într-un final la ieºirea din patologia rãului. Dar asta dupã multã muncã de convingere ºi dupã o muncã atât de 
strânsã a pãrinþilor cu copiii încât cei doi factori sã se coroboreze într-o concepþie de bazã comunã, asistatã ºi acceptatã ºi ea de 
organismele internaþionale.
România a încercat ºi încearcã, ,,Convenþia pentru Drepturile Copiilor’’ fiind în 1990 una dintre primele ratificãri post-
decembriste. Asta nu e destul, acceptarea condiþiei, va fi ºi ea, fãrã dar ºi poate un drum lung ºi anevoios.
La rândul ei, problema lipsei de acceptare nu începe acum, ci îºi are rãdãcinile sub forma actualã din sec.  XIX-XX.
Nu putem sã aducem relicve ca ºi ,,problema evreiascã’’, ,,marºul omului alb’’, ..omul cel nou’’, sau ..rasã purã’’ în discuþie. 
Deoarece istoria a infirmat toate aceste concepte ºi posteritatea nu le recunoaºte.
Spun asta, fiindcã în locul unde am crescut eu, populaþia e creionatã ºi coloratã cu jocurile copiilor de afarã, români, unguri, þigani, 
creºtini, catolici, protestanþi, cântecele ºi jocurile amestecându-se în românã, maghiarã, sau o altã limbã, limba copiilor, limba 
acceptãrii globale. Asta pânã când vârstele se schimbã, noi ne schimbãm, ºi trebuie, avem nevoie sã transformãm cântecele ºi 
jocurile în ,,Convenþii pentru mai târziu’’, pentru ca ºi copiii noºtri sã poatã sã înveþe sã accepte atunci când vor fi uitat ce e 
copilãria, când visele deja sunt în cifre.

     Þopan Bogdan
Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian 

Dej, Jud. Cluj
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Importanţa zilei de 20 noiembrie pentru 
copii

Ziua de 20 noiembrie 
2009 a avut o importanţă 
istorică , întreaga lume 
îndreaptându-şi atenţia asupra 
noastră, asupra tuturor 
copiilor. S-au împlinit 20 de 
ani de la adoptarea 
Convenţiei privind 
Drepturile Copilului de 
către Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Fiecare dintre noi trebuie să beneficieze de respectarea
drepturilor sale, indiferent de dificultăţile economice sau 
politice prin care trece societatea românească. Copiii nu trebuie 
să sufere din cauza lipsurilor materiale, a lipsei accesului la 
îngrijiri medicale şi educaţie şcolară. Avem nevoie să fim 
protejaţi împotriva violenţei şi discriminării, să ne putem 
exprima opinia şi avem nevoie de  modele de educaţie şi 
comportament.

Ţinând seama de 
acest moment deosebit, 
reprezentanţii Avocatului 
Elevului (Cimponer 
Daniela, Drăgoi Ioana, 
Mărtinaş Carmen, 
Medrea Andreea, Stoica 
Andreea) din Liceul 
Pedagogic „Sabin 
Drăgoi” au organizat o 
acţiune care a avut trei
obiective: promovarea

 instituţiei Avocatul Elevului,  
prezentarea importanţei zilei de 20 
noiembrie  şi a  principalelor drepturi ale 
copilului. 

În cadrul acestui eveniment au avut 
loc prezentări  ale temelor precizate, 
completare de chestionare, distribuire de 
pliante cu Avocatul Elevului şi de cărţi 
cu Drepturile Copilului.

Elevii liceului nostru au avut astfel 
ocazia să celebreze această zi importantă, 
prin intermediul acesteia promovându-se 
libertatea de participare a elevilor  şi 
dreptul de a-şi exprima opinia.  

MEDREA ANDREEA
      Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, 

Deva

Ce este dizabilitatea ?

Ce este dizabilitatea? O întrebare la care foarte puţini cunosc răspunsul..
Un lucru e cert: când auzim din întâmplare acest cuvânt ne gândim la o persoană total izolată de societate, 
căreia nu i  se permite să trăiască decât între patru pereţi.Nimeni nu se gândeşte la aceşti oameni care suferă  
nu pentru că au un handicap, ci pentru că societatea în care trăiesc nu le oferă  posibilitatea  să se exprime.
   Din  nefericire  pentru mine acest cuvânt nu este doar  o sintagma dintr-un dicţionar, ci  mă reprezintă ca 
persoană. M-am născut cu un handicap locomotor  lucru care  deşi nu mă face foarte fericită,  îmi dă o forţă 
incredibilă să  înfrunt societatea , să le demonstrez celor care mă desconsideră că sunt  mai bună decât ei,
să-mi doresc mai mult de la mine ca persoană ..
    Viaţa mea reprezintă un razboi continuu, dar am noroc că Dumnezeu  mi-a trimis în cale,,îngeri” care  mă 
ajută să mă ridic dupa fiecare lupta pierdută. Am învăţat de la ei să râd ,să mă bucur de viaţă şi cel mai 
important lucru, am învăţat să mă iubesc pe mine.
   Deşi nimeni nu  mi-a zis niciodată că sunt o ,,handicapată”, sunt convinsă că multi au gândit asta. Din 
fericire aceste lucruri nu mă afectează întrucât știu că acele persoane nu  știu  de fapt ce înseamnă un 
handicap.
  În concluzie pot spune un singur lucru, atunci când suferi de un handicap, trebuie să fii optimist pentru că 
numai aşa vei reuşi să învingi.

La urma urmei, speranţa, nu doar că moare ultima, dar oferă şi şanse egale pentru toată lumea... aşa că, 
mergem înainte cu şanse egale la speranţă!

ANDREEA
Tulcea



Respectarea drepturilor 
copilului

Copilaria  este o stare a existentei 
umane, prin care fiecare individ trece in 
drumul sau spre maturizare. Este cea mai 
frumoasa etapa din viata fiecaruia 
deoarece,copil fiind lumea ta e pura, plina 
de candoare,fiind protejata ca de un clopot 
de sticla de problemele cotidiene,ale „ 
oamenilor mari”...sau cel putin asa cred eu 
ca ar trebui sa fie privita copilaria de toata 
lumea :ca varsta a jocului  si a inocentei. 
Insa nu a fost  intotdeauna asa si astazi 
existand unele exceptii.

Istoria tarii noastre a fost puternic 
marcata de perioada comunista,in care 
drepturile romanilor nu erau nici pe departe 
respectate iar cele ale minoritatilor nici 
macar atat. Inainte, copilul era privit  ca pe  
„o gura in plus de hranit la masa” sau ca pe 
vesnicul si neobositul ajutor in gospodarie 
al parintilor.Din fericire pe parcursul 
inaintarii in timp, mentalitatea oamenilor s-
a schimbat,tinzand spre emanicpare, 
ajungandu-se in ziua de astazi sa avem legi 
speciale care promoveaza drepturile 
copiilor si institutii si asociatii care le 
protejeaza.

Totusi drepturile copiilor nu sunt 
respectate peste tot. In familiile cu o 
situatie economica nu foarte dezvoltata 
interesele copiilor nu sunt primordiale, 
acestia fiind pusi la diverse munci si 
eforturi fizice, nelasati sa mearga la scoala, 
astfel ca ei nu au copilarie, fiind obligati sa 
se maturizeze prea devreme .Ei nu merg in 
excursii,in vacante si nu stiu ce inseamna 
bucuriile vietii de copil. De exemplu, un 
baiat  dintr-un sat de munte a marturisit ca 
el nu poate sa mearga in fiecare zi la 
scoala,desi ii place sa invete, deoarece 
trebuie sa aiba grija de fratii mai mici, fiind 
orfan de tata iar mama lor fiind obligata sa 
munceasca pentru a-i intretine. Alti copii 
spun ca trebuie sa se trezeasca la ora 5  
dimineata pentru a ajunge la scoala, 
deoarece nu au niciun mijloc de transport 
iar drumul de acasa la scoala este de 
kilometri intregi.

De asemenea, problema violentei in 
familie sau chiar in scoli ar trebui intens 
cercetata si ar trebui luate masuri urgente 
asupra acestei chestiuni de-a dreptul 
scandaloase in opinia mea. Mi se pare 
revoltator  ca parintii sa-si pedepseasca 
odraslele cu ajutorul violentei atit de natura 
fizica cit si verbale, aceste cazuri trebuind 
aspru pedepsite de lege.
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In concluzie,desi,la noi in tara  drepturile copiilor sunt in 
mare parte respectate  exista inevitabil si exceptii. In general 
copiilor din familiile  defavorizate le sunt incalcate drepturile 
flagrant (chiar de catre parintii lor) drepturi precum cel la 
educatie, la protectie, la dragoste ,la intelegere etc. Parerea mea 
este ca ar trebui pus un mai mare accent  pe monitorizarea  
situatiei elevilor in scoli si pe asigurarea unor conditii sociale 
mai bune  acestor familii. Pe de alta parte schimbarea ar trebui sa 
se produca si in mentalitatea oamenilor, acestia renuntind la 
prejudecati si acceptandu-i pe ceilalti cu calitati si 

defecte. Daca tot ne laudam ca Romania  este o tara 
democratica ar trebui sa actionam in consecinta, sa dam un 
exemplu copiilor, copii care reprezinta viitorul societatii.
         

Dan Denisa, clasa aX-a 
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej

Despre mine şi 
drepturile mele
La cei 16 ani şi un zambet 

ai mei, pot afirma cu 
sinceritate că incep in a mă 
contura ca viitor om capabil să 
reziste intr-o societate a 
nedreptăţilor. De ce spun asta? 
O spun pentru că urc câte o 
treapta în discernerea binelui 
de rău odată cu fiecare 
peripeţie în care mi se incalcă 
drepturile.Ce ştiu eu despre 
drepturile mele? Întrebarea 
asta poate v-o puneţi şi 
dumneavoastră, cum şi-o pun 
şi cadrele didactice ale liceului 
meu, chiar şi părinţii mei. Ştiu 
multe, acesta este răspunsul 
fundamentat de mentalitatea 
pe care o deţin, ştiu chiar 
foarte multe şi sunt conştientă 
de ele şi de responsabilităţile 
pe care acestea le implică.

Ţin să multumesc 
UNICEF pentru respectarea 
dreptului la exprimarea liberă 
a opiniei prin această 
includere a vocii noastre în 
newsletter-ul 
aniversar.Aşadar, dupa cei 20 
de ani de la adoptarea de către 
Adunarea Generală ONU a 
Convenţiei Drepturilor 
Copilului pot enumera cu 

incredere câteva dintre 
efectele pozitive pe care 
aceasta le-a tras după 
ea:violenţa în şcoli s-a 
redus, la fel şi favoritismul, 
dar cu certitudine cea mai 
mare realizare în rândul 
nostru este accentuarea 
Educaţiei în spiritul 
democraţiei.Încep să cred 
cu tărie ca ţara noastră işi 
va depăşi nivelul şi cine 
ştie,poate copiii mei nu vor 
mai trece prin ce am trecut 
eu, nu se vor mai lupta cu 
profesorii ca să li se 
aprecieze meritele si vor fi 
feriţi de toate agresiunile 
fizice şi morale din 
scoala.În fond, totul ţine de 
o schimbare totală a 
mentalităţii, care ne va 
asigura un feed-back 
generator de soluţii pentru 
eventualele probleme ale 
societăţii.

P.S. Viitorul este în 
mâinile noastre, haideţi să 
luptăm cu toţii pentru 
respectarea drepturilor 
mele, ale tale si ale 
urmaşilor noştri!

Băleanu Maria
Colegiul Naţional “Mihai 

Viteazul” Ploieşti



Numele meu este Ciupitu 
Mihaela, sunt eleva in clasa a X-a A la 
Colegiul “Nicolae Cornateanu” 
Tulcea. Am 16 ani si de multe ori ma 
gandesc “ce sunt drepturile omului? ce 
sunt drepturile rromilor?!”

Traim intr-o tara democratica... 
libera... insa unde e libertatea?! La 
romani si restul minoritatilor, exclusa 
fiind, ca dintotdeauna, comunitatea 
roma. De ce? Pentru ca romii nu au 
acces la informatie, pentru ca sunt 
marginalizati, dati la o parte, 
segregati. Lipsa informarii ai face sa 
nu poata sa se exprime, sa nu poata 
face ceva impotriva acestei nedreptati. 
Nu este corect ce se intampla in zilele 
noastre...

Oriunde mergem, intalnim cazuri 
de discriminare. Sa fie oare culoarea 
pielii ori a ochilor ori dialectul vorbit, 
motivul pentru care suntem dati la o 
parte? Si noi avem dreptul la viata, 
avem dreptul sa urmam o scoala, sa ne 
facem o profesie, sa ne urmam o cale, 
insa de multe si nefericite dati, nu 
reusim sa ajungem la capat, caci 
intervin persoane ce ne vor raul, 
factori care ne impiedica sa devenim 
cineva. Inca de la nastere suntem 
catalogati drept ,,persoane rele’’, si 
asa suntem priviti toata viata, ca nu 
cumva sa ajungem sa luam locul unui 
roman sau a unui alt minoritar.

Unde este dreptatea? Unde sunt 
autoritatile care sa ne sustina? 
Majoritarii nu sunt de partea noastra, 
asa ca trebuie sa suferim zi de zi din 
cauza nepasarii celor din jur. Fie ca 
este vorba de scoala, de medic, de 
preot, nicioadata nu avem intaietate, 
iar de multe ori ne sunt inchise usi in 
nas, suntem jigniti si dati la o parte. 
Practic in societatea in care traim 
suntem o povara, iar atunci cand in 
familiile noastre sunt cazuri de decese, 
la romani e motiv de bucurie ca ,,am 
mai scapat de unul’’. Cui sa ne 
plangem? Specialistii in probleme de 
romi isi dau si sufletul incercand sa 
rezolve ceva, asa, macar cate putin, 
insa nici o schimbare nu se observa.

Suntem aratati cu degetul ca nu ne 
merg copii la scoala! Pai cum sa 
mearga daca bietii invatacei nici nu 
apuca sa invete alfabetul ca deja se 
trezeste ca toata clasa rade de el doar 
pentru ca e ,,colorat’’. Deasemenea 
igiena, este un alt motiv pentru care 
romii sunt discriminati; Pentru un 
colectiv, nu conteaza daca o persoana 
este mai saracut imbracata, dar totusi 
curata, caci pe fruntea acelei persoane 
tot eticheta de ,,rom murdar’’ este pusa.

conducere. Educatia pur si simplu 
nu este vazuta ca o modalitate de a 
reusi in viata pentru rromi.

Ne aflam intr-un cerc vicios de 
discriminare, lipsa de respect, lipsa 
de interes, lipsa de intelegere din 
partea romanilor care duc la 
saracie, care duce la cresterea 
criminalitatii si la lipsa de educatie 
scolara in randul rromilor...

Aceste prejudecati persista si 
pentru ca este nevoie de un tap 
ispasitor, in special in conditiile 
economice dificile in care se afla 
tara noastra. Romania nu are o 
reputatie prea buna… Motivele 
sunt complexe si in general greu de 
izolat. Totodata, ele sunt greu de 
acceptat. Rromii insa sunt usor de 
invinuit pentru aceasta. Odata ce 
rromilor li s-a atribuit acest 
calificativ, mentalitatea este greu 
de schimbat. Cine e interesat de 
rromii care nu fura? Cine este 
interesat de rromii care fac cinste 
tarii noastre peste hotare? Nimeni. 
Mass-media exploateaza interesul 
populatiei cu titluri ca un tigan a 
"furat" si prin aceasta contribuie la 
continuarea acestui cerc vicios, 
deoarece majoritatea populatiei 
primeste informatii despre rromi 
din mass-media si nu de la rromi. 
Rromii pe care ii vad oamenii nu 
sunt, in general, reprezentativi: un 
cersetor rrom sau un copil al strazii 
este mai usor de vazut decat un 
copil rrom care se duce la scoala.

Multi rromi care au un statut 
social si economic mai ridicat nu 
spun la toata lumea ca sunt rromi 
pentru ca prin aceasta nu au nimic 
de castigat si multe de pierdut.

Ar fi bine daca s-ar 
promova valorile uniunii europene 
in scolile din Romania si mai mult 
daca am promova in mod concret 
valorile comunitatilor rrome din 
Romania. 

Mihaela Ciupitu 
Colegiul Agricol “Nicolae 

Cornăţeanu”, Tulcea
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Cu aceste probleme ne 
confruntam zi de zi, insa 
incercarea de a schimba mentalitati 
si de  dovedi ca si noi suntem 
oameni, ca si noi avem drepturi 
egale cu ale tuturor este in zadar. 
Trebuie sa facem ceva, astea sunt 
cuvintele ori gandurile fiecaruia 
dintre noi care se confrunta cu 
aceste nedreptati, insa ne lovim de 
un zid ori de cate ori incercam sa 
schimbam ceva. Si stim ca nu e 
drept, toata lumea stie asta, insa 
aceeasi problema si durere in 
sufletul nostru va ramane ceva 
timp de acum inainte...

Desi rromii sunt cetateni 
romani si teoretic egali cu toti 
ceilalti, au fost prezenti in 
Romania de peste 600 de ani si 
majoritatea au ca limba materna 
romana, ei sunt inca vazuti ca 
straini pentru simplul fapt ca arata 
diferit.

Datorita stilului lor de viata si 
discriminarii, rromii nu au avut 
pentru mult timp acces la sistemul 
judiciar si nu au putut sa-si apere 
drepturile sau chiar sa-si exprime 
punctul de vedere.

Ca orice minoritate, rromii 
sunt usor de categorizat. Cateva 
exemple de unguri care au refuzat 
sa vorbeasca romaneste in 
Transilvania au dus la povesti de 
genul ca toti locuitorii anumitor 
localitati refuza sa vorbeasca 
romaneste; cateva exemple din 
mass-media de rromi care fura au 
dus la generalizarea ca toti rromii 
fura. Cand non-rromi fura miliarde 
din buget si saracesc intreaga tara, 
vina cade pe ei personal. Cand un 
rrom fura o gaina pentru a-si hrani 
familia, vina cade pe el dar in 
acelasi timp si pe toti rromii. 
Datorita codului celor "pure" si 
"impure", rromii pastreaza norme 
stricte ale igienei, in masura 
posibilitatilor materiale. 
Prejudecatile de genul "rromii nu 
se spala" se datoreaza deci culorii 
pielii sau situatiei materiale. 

Sistemul scolar refuza sa 
recunoasca rromii ca o minoritate 
culturala cu interese si nevoi 
diferite de cele ale restului 
populatiei. Aceasta, asociata cu 
motive economice a dus la situatia 
educationala cu care se confrunta 
rromii astazi. Un alt factor este 
discriminarea la locul de munca. 
Un rrom, chiar educat, are putine 
sanse de a primi posturi de 

De fapt... ce sunt drepturile omului?!



Drepturile copilului

Am mers în faţa clasei mele, 
am atras atenţia colegilor mei, şi 
am pus întrebarea “ce credeţi voi 
despre drepturile copilului”. Spre 
surprinderea mea am fost ignorat, 
iar când am insistat să mi se dea 
un răspuns, am fost invitat să tac 
din gura, să îi las în pace, 
replicându-mi dur că “copii nu au 
drepturi”.

După alte discuţii, am observat 
că părerea lor e oarecum aceeaşi. 
Fiind bombardaţi din partea 
părinţilor cu poveţe de genul 
“bucură-te de cum e la şcoala la 
tine, că pe vremea mea, profesorii 
loveau, şi puneau la colţ când 
elevii erau obraznici”,  sau “eu 
dacă aş fi îndrăznit să îi răspund 
tatălui meu aşa cum îmi răspunzi 
tu mie, numai Dumnezeu ştie ce 
aş fi paţit…!”.  Câţi dintre noi nu 
s-au simţit aproape vinovaţi, când 
profesorul la clasă povesteşte cât a 
fost de asuprit de către profesorii 
lui, şi cum a îndurat el fără 
murmur toate acele lucruri, şi cum 
el nu mai are dreptul să aplice 
aceeaşi corecţie generaţiei noastre 
“incontrolabile”.  Făcându-ne să 
credem că avem prea multe 
drepturi, deşi probabil nu acesta 
este scopul lor, predecesorii noştri 
ne fac să renunţăm la drepturile 
noastre, şi să fim recunoscători 
pentru ce avem. Am ajuns la 
concluzia că copii consideră că 
drepturile copilului sunt 
diferenţele între generaţia noastră 
şi generaţia trecută şi prin urmare, 
ceva ce deja ni s-a dat, şi deşi ar fi 
avut potenţial să ne facă viaţa 
mult mai uşoară, suntem uşor 
dezamăgiţi de efectele insesizabile  
ale acesteia.  

La o prima vedere am fi tentaţi 
să lăsăm la o parte lupta pentru 
drepturile copilului, deoarece ele 
reprezintă aparent un moft al unor 
copii răsfăţaţi, ce nu se mai satură 
să fie trataţi “cât se poate de 
bine”, dar eu sunt de parere că 
respectarea drepturilor copiilor 
este una din bazele morale ale 
unei societăţi civilizate, şi am să 
vă explic si de ce. 

În primul rând, o persoană 
respectată este o persoană fericită.
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Acest lucru este la fel de 
valabil şi în cazul copiilor, 
respectiv al adolescenţilor. Când
te uiţi în dreapta şi în stânga şi 
observi că “aproapele” tău este 
tratat altfel decât tine, şi drept 
urmare, are realizari mai mari ca 
tine, în ciuda efortului mai mic, 
încrederea în societatea ce te 
înconjoară scade dramatic, drept 
urmare, “talentele” nu ajung la 
locul lor, ca să fie de folos 
societăţii.

În al doilea rând, copii trebuie 
învaţaţi să îşi apere drepturile, să 
lupte, pentru ca astfel, când va 
ocupa un loc productiv în 
societate, să ştie să se descurce. 
Dacă toţi oamenii ar şti să îşi 
apere drepturile, sunt ferm 
convins că, calitatea societăţii ar 
creşte considerabil, scăzând mult 
numărul profitorilor, şi al 
excrocilor.

În concluzie, aş vrea să 
reamintesc că lupta pentru 
apărarea drepturilor copilului este 
evitarea unor situaţii dificile nu 
doar din copilăria individului, ci 
din întreaga lui viaţă.

Hognogi Andrei Beniamin
Lic. Alexandru Papiu Ilarian ,

Dej, jud. Cluj; 

Nenumãraţi copii cad victime 
exploatãrii prin muncã, nu 
beneficiazã de îngrijire medicalã, 
mor de foame, mai ales din cauzã 
cã unii adulţi cred cã pot face din 
copiii lor ceea ce vor. Deci, acum 
întelg de ce a fost nevoie de 
elaborarea unui document special 
care sã stabileascã obligatoriu şi 
precis necesitãţile specifice nouã, 
ale copiilor şi tinerilor. Emiterea 
acestui act suplimentar a venit în 
întâmpinarea necesitãţii de
protejare a noastrã.

Foarte des auzim de cazuri de 
încãlcare a drepturilor. Pentru a 
conştientiza faptul cã drepturile 
noastre nu sunt respectate este 
foarte important sã le cunoaştem. 
Aici sesizez faptul cã existã prea 
puţine programe prin care copiii 
şi nu numai, sã fie informaţi cu 
privire la drepturile lor şi de 
asemenea cui sã se adreseze când 
au nevoie de ajutor.

Pot spune cã eu sunt un copil 
norocos, deoarece am avut şansa 
sã cresc într-o familie în care mi-
a fost asiguratã satisfacerea 
nevoilor de bazã, nu numai 
pentru supravieţuire şi protecţie, 
ci şi pentru a-mi dezvolta 
personalitatea, abilitãţile mentale 
şi fizice. Deasemenea, destinul 
mi-a surâs şi în urmãtoarea etapã 
a vieţii când am pãşit în sistemul 
educaţional. Deşi acesta în 
România nu este chiar la cel mai 
înalt nivel, eu am şansa de a face 
parte din grupuri de elevi 
(Avocatul Elevului, Consiliul 
Elevilor), unde drepturile nu 
numai cã sunt respectate, dar şi se 
contribuie la promovarea şi 
protejarea comunã a drepturilor 
noastre.
     Sunt conştientã cã nu toţi 
copiii sunt la fel de norocoşi. De 
aceea e important ca autoritãţile 
şi nu numai, ci  noi toţi sã ne 
solidarizãm în încercarea de a 
face ca drepturile tuturor sã fie 
respectate, cãci indiferent de rasã, 
sex, religie, toţi suntem egali şi 
meritãm sã trãim într-o societate 
în care valorile de bazã sã fie 
egalitatea, libertatea şi 
fraternitatea.

Medrea Andreea
Liceul Pedagogic “Sabin 

Drãgoi”, Deva

Drepturi ?
      

Toţi avem drepturi, dar ştim noi 
oare care sunt acestea? Ştim ce ni se 
cuvine sau ce nu? Cine ne aparã 
când drepturile noastre sunt 
încãlcate? Acestea sunt câteva din 
întrebãrile care îmi invadeazã 
gândurile când aud cuvintele 
Drepturile Omului sau Drepturile 
Copilului. La aceste întrebãri voi 
încerca sã-mi rãspund.
Mai întâi de toate aş vrea sã aflu de 
ce avem nevoie de drepturi 
speciale, în condiţiile în care existã 
Drepturile omului. Copiii sunt fiinţe 
umane, aşadar drepturile omului se 
aplicã şi în cazul nostru. Însã, din 
pãcate, de cele mai multe ori vocea 
noastrã nu se face auzitã Şi astfel 
cãdem adesea victime inocente ale 
unor situaţii problematice.



Scrisoare către un copil

            Dragă copilaşule,

       Ştiu că ţi-e greu şi poate nu înţelegi de ce uneori adulţii sunt atât de 
răi...eşti încă mic...Din păcate tu nu ai avut norocul de a te naşte într-o 
familie normală, nu te-ai putut bucura de jucării, de benzi desenate, de 
copilarie. Poate, câteodată, ţi-ai fi dorit ca mama să te strângă în braţe cu 
dragoste şi să te sărute de ,,noapte bună’’ iar tata să îţi citească poveşti cu 
personaje fermecate.
        Dar copilăria ta este altfel…ochii tăi inocenţi văd cum zilnic tata o 
bate pe mama iar urechile tale aud ţipete şi plânsete de durere; tu nu poţi 
face nimic…ce păţeşte mama acum, ţi s-a întâmplat şi ţie de multe ori. Îi 
priveşti şi nu înţelegi ce e cu ei. I-ai văzut bând o licoare necunoscută ţie. 
E alcoolul. Asta l-a transformat pe tata într-un monstru fără milă. Ştiu că 
te doare când te loveşte, dar va răspunde mai târziu pentru toate acestea.
          Ai 7 ani şi ar trebui să fii în clasa I. Fiind mult prea ameţiţi de 
aburii alcoolului, părinţii tăi au uitat un lucru esenţial : este timpul ca tu 
să mergi la şcoală. Acolo ai putea învăţa ce înseamnă o viaţă normală şi 
ai putea cunoaşte copii de vârsta ta. Tu îţi doreşti să fii elev dar părinţii 
tăi nu te vor ajuta să îţi împlineşti visul. Drumul spre fericire îţi este 
blocat tocmai de cei care ar trebui să te călăuzească în viaţă.
           Nu plânge îngeraşule căci părinţii tăi vor regreta mai târziu răul pe 
care ţi l-au făcut. Drepturile tale nu pot fi încălcate iar cei care ţi-au dat 
viaţă trebuie să înţeleagă asta. Vei avea un nou cămin unde vei cunoaşte 
copii ce au suferit ca şi tine. Împreună veţi învăţa ce înseamnă o viaţă 
frumoasă şi vă veţi bucura de copilăria voastră. Vei merge la şcoală şi 
sunt convinsă că vei fi un elev model. Dorinţa arzătoare de a ne molipsi 
pe toţi cu optimismul tău este dovada faptului că eşti un copil puternic. 
Luptă pentru visele tale şi nu înceta să îi ajuţi pe cei care au nevoie de 
tine !  

                              
                                                      Cu mult drag,
                                                      o adolescentă

Pîrghie Anca
Colegiul Naţional  ,,Mihai Eminescu’’ Suceava

în care se îmbracă şi se piaptănă. 
Colegii ei au încercat să îşi 
anunţe diriginta de cele 
întâmplate dar având în vedere 
că respectiva profesoară de 
engleză este respectată în rândul 
colegilor ei, doamna dirigintă nu 
a dat atenţie acestui eveniment. 
Consider că pentru evitarea 
acestui tip de situaţii elevii ar 
trebui informaţi de drepturile pe 
care le au astfel ei vor persevera 
în anunţarea şi oprirea unor 
astfel de abuzuri.

Aşa cum am specificat şi mai 
sus voi mai prezenta un caz 
recent la care am luat şi eu parte 
în care unui elev i-a fost încălcat 
dreptul la opinie, dar această 
situaţie a avut un final favorabil 
ambelor părţi. Într-o oră de 
istorie un elev a întârziat 2 
minute deoarece s-a dus până la 
cabinet să-şi vizeze o scutire şi 
stând acolo din pauză a avut în 
mână un MP4. Cand a intrat în 
clasă şi-a cerut scuze politicos 
doamnei profesoare că întârziase 
şi i-a explicat situaţia, dar 
aceasta nu l-a crezut şi l-a 
ironizat zicându-i că la cabinet 
nu are nevoie să asculte muzică. 
Atunci când băiatul a vrut să-i 
explice de ce a rămas cu MP4 
aceasta l-a trimis în bancă şi i-a 
pus absenţă. În timpul aceleaşi 
ore doamna profesoară a împărţit 
clasei nişte reviste de istorie şi l-
a oblihgat pe elevul care 
întârziase să achiziţioneze una. 
Băiatul neştiind de ce este 
obligat să ia acea revistă a 
întrebat-o politicos pe doamna 
profesoară ce subiect tratează 
revista şi dacă îi este absolut 
necesară. La următoarea oră de 
dirigenţie am aflat că întrebarea 
lui a fost luată drept o insultă de 
către doamna de istorie şi a 
propus scăderea notei la purtare. 
Dar toată clasa a reuşit să 
clarifice situaţia şi elevul nu a 
mai fost sancţionat iar doamna 
profesoară şi-a cerut scuze atât 
lui cât şi clasei.

Sper ca prin informarea 
tinerilor despre drepturile pe care 
le au abuzurile să fie estompate 
iar relaţiile dintre cadrele 
didactice şi elevi să se 
amelioreze.

Tache Silvia,  
judeţul Prahova
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De când am ajuns în magnificul loc 
numit Sulina şi am avut ocazia să 
întâlnesc nişte cadre didactice minunate 
şi nişte tineri la fel de încântători şi de 
când am onoarea să particip la acest 
proiect ”Avocatul elevului” am realizat 
că se încalcă în multe situaţii drepturile 
copiilor. Înainte să particip la acest 
proiect nu stiam cum să semnalez 
abuzurile pe care le întâlneam deoarece 
nu cunoşteam drepturile pe care noi 
tinerii le avem şi astfel dădeam dovadă 
de nepăsare, dar m-am decis să 
informez elevii din liceul meu despre 
cum se pot apăra în faţa nedreptăţilor.

În şcoli, cele mai des încălcate 
drepturi sunt dreptul la nediscriminare 
şi dreptul la opinie. Ştim foarte bine că 
în rândul elevilor aparenţele  contează 
foarte mult în momentul în care vrei să 
te integrezi într-un grup, dar se pare că 
felul în care ne tundem, ne îmbrăcăm 

sau chiar felul în care arătăm îi 
influenţează pe profesori in momentul 
în care suntem evaluate.

Vă voi prezenta o situaţie ce se 
întâmplă aproape în fiecare oră de 
engleză ce avea loc într-o şcoală din 
oraşul Ploieşti: doamna profesoară de 
engleză de când intra în clasă începea 
să o ridiculizeze  pe o fată din prima 
bancă deoarece aceasta neavând o 
situaţie materială foarte bună nu îşi 
permitea să poarte de fiecare dată 
haine pe care doamna profesoară le 
considera la modă (simt nevoia să 
precizez că hainele pe care le purta 
erau curate şi eleva era întotdeauna 
respectuasă). În momentul în care fata 
ridica mâna să răspundă, cadrul 
didactic care trebuia să fie obiectiv şi 
să dea şansa tuturor elevilor să 
răspundă, o ironiza şi îi spunea că nu o 
să o asculte până nu îşi schimbă felul

Încălcarea dreptului la nediscriminare şi 
dreptului la opinie



Am Dreptul la o Familie!

Am dreptul să văd, să aud, să trăiesc! Am dreptul să 
respir aerul unei familii adevărate, în care comunicarea 
există cu adevărat!

Mulţi ani în urmă făceam primii paşi într-un hol 
întunecos din casa unei mătuşi şi împărţeam această 
mică victorie doar cu mama ... tata era mult prea departe 
şi nici nu ştiu dacă chiar îi păsa. Peste câţiva ani am mers 
la şcoală, chiar dacă trăiam într-o familie “bolnavă”, era 
familia mea – mama şi tatăl meu, care mă iubeau fiecare, 
în felul său bineînţeles. Mama mă alinta şi făcea totul 
pentru a-mi transforma copilăria intr-un vis frumos, tata 
era şi el undeva alături, plătind partea sa ...de educaţie. 
Aveam tot ce-şi poate dori un copil – o cameră mare 
plină cu jucării, o mulţime de dulciuri şi o poftă mare de 
şotiuţe. Am tăiat draperiile mamei ( învăţam tainele 
croitoriei), am spart un geam pentru a-mi scoate jucăriile 
prizoniere afară, am învăţat puii să înoate, iar mai târziu 
m-am apucat să gătesc ( păcat că unica fiinţă care s-a 
bucurat de bucatele mele a fost câinele:) ).

De obicei mama îmi spunea că nu e bine ce fac, iar 
tata niciodată nu spunea nimic – mă privea, iar tăcerea 
era unica lui replică. Aveam nevoie să mă vadă, să mă 
audă, să vorbească cu mine, iar el era mereu ocupat. 
Dacă îl întrebam ceva ... răspunsul era mereu unul şi 
acelaşi:

- De câţi bani ai nevoie?
Fiind mică îmi plăcea, pentru că orice îmi doream 

obţineam foarte repede, răsfăţul era la ordinea zilei, iar 
eu eram o mică prinţesă într-un castel  de sticlă, 
transparent şi rece ca gheaţa. Învăţam foarte bine pentru 
că îmi plăcea să fiu mereu prima, să am mereu ce e mai 
bun. Îmi preţuia în felul lui inteligenţa mea de copil şi 
talentele mai mult decât inima, care era totuşi singura 
mea mândrie, care era singurul meu izvor al oricărei 
forţe, al oricărui necaz. Ceea ce ştiam eu putea şti 
oricine, dar inima mea era numai a mea!

Mi-am dat seama că foarte rar cel care are primul loc 
joacă şi primul rol... Eram singură, învăţam, făceam ceea 
ce mulţi doar visau şi totuşi totul trecea pe lângă el. 
Mama era mândră, mergeam împreună în oraş, la 
cumpărături, era o plăcere mare atât pentru ea cât şi 
pentru mine. Erau clipe de pură evadare din singurătatea 
mea, şi totuşi nu era o evadare deplină. Aş fi vrut să am 
puterea de a schimba ceva, aş fi vrut să am şansa de a 
opta pentru o nouă viaţă, dar zarurile fuseseră demult 
aruncate. Încercasem deja să îi atrag atenţia prin orice: 
plecări de ultimă oră, ieşiri târzii în noapte, prietenii 
ciudate – totul însă pentru el nu era decât un mic capriciu 
pentru care nu avea rost să se deranjeze.

Vroiam un minut, o clipă de fericire pură, o clipă în 
care să nu existe cer şi pământ, o clipă în care eu să fiu 
centru şi extremităţile universului său.

Vroiam să înot într-o mare a iubirii, într-o mare care 
să-mi ajungă până la genunchi, iar apa să nu fie altceva 
decât o uşoară ceaţă de armonie.

Vroiam să respir într-o familie care cu adevărat 
există!  

Ina Savca, Suceava

Drept metafizic

Prezentul e viitorul trecutului.

Odata cu copilul din trecut, diferentiindu-se 

prin faze, se dezvolta si cel din viitor, mai ales cel 

dintre aceia care de trec de Marea Incercare; 

ceilalti se dezintegreaza urmand sa se alcatuiasca 

din nou, dar altfel.

In copilul din viitor mai pulseaza cu 

intermitente, si pe deasupra si subliminal, cel din 

trecut.

Copilul e un ultim sau marginal electron al 

umanitatii, veriga cea mai vulnerabila si, 

paradoxal, cea mai determinanta.

De aceea,

Drepturile sale urmaresc optimizarea pulsului 

provenit dinspre celelalte straturi, pentru ca el e 

cel mai receptiv; inca nu a procreat ca sa cedeze 

slabiciunea, e doar purtator de potential, in final 

fiind Energia Momentului Insusi. Este vorba de 

dimensiunea pico, a carei configuratie va ramane 

incerta.

      Drepturile reprezinta semnele constientizarii 

marginalului crucial, miscarile, sau, per 

ansamblu, programul de orientare a acestuia, 

create de electroni “maturi”.

      Firesc, la nivel pico, de acolo se prescrie 

elucubratia, adica sunt unii dintre cei “maturi” 

care se impotrivesc si ai caror orbitali se 

intercaleaza nu dupa criteriul subiectivitatii(asa 

nu am / ar supravietui). Apare deci coruperea 

dreptului, electronul marginal oscileaza, e 

debusolat. Privindu-l, se poate descifra tensiunea 

interna…

Aceasta incercare de gnoza nazuieste 

spre a instiinta, sau spre a anexa, pe cat posibil, 

pe participantii in sens invers, constiintei care 

genereaza DREPT METAFIZIC.

Narcisa Vladescu

Col. Nat. “Gib I. Mihaescu”,Valcea 
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Domnule  Primar,

Mă numesc Brăgaru Claudiu, din 
clasa a –III-a B, de la Scoala Nr. 64 
,,Ferdinand I’’, din Bucuresti. Stiu ca 
sunteti foarte ocupat cu treburile 
orasului nostru, dar mi-ar place să 
veniti in vizită la noi la scoala sa 
vedeti câte activităti interesante 
facem impreuna cu doamna 
invatatoare. 

De exemplu, am invatat anul 
trecut despre drepturile pe care le 
avem noi, copiii. M-am simtit 
minunat cand am aflat  ca si noi 
avem niste drepturi, dar m-am 
intristat foarte repede vazand cat de 
usor ne sunt incalcate acestea.

Văd de multe ori pe stradă copii 
care nu merg la scoala si care trebuie 
să muncească pentru a-si intretine 
fratii si surorile, sau care sunt pusi de 
adulti sa cerseasca. Este foarte trist ca 
nu au si ei parte de o scoala si de 
profesori blanzi care sa ii invete 
lucruri bune.Nu ati putea face si 
pentru ei ceva? Pe acesti copii saraci 
mi-as dori să ii puteti ajuta cu bani 
sau rechizite pentru a putea merge la 
scoala sa nu se simta discriminati fata 
de ceilalti copii.

Am aflat de la doamna 
invatatoare ca orice copil trebuie sa 
traiasca in siguranta intr-un mediu 
curat. Pentru ca acest drept sa nu ne 
fie incalcat va rog sa incercati sa ne 
oferiti parcuri curate si sigure, care sa 
nu ne raneasca, iar lacurile din 
parcuri sa fie protejate cu garduri, 
pentru ca cei mici sa nu cada. Si m-as 
simti mai in siguranta daca in 
apropierea scolilor ar fi  multe 
semnale care sa ii avertizeze pe soferi 
ca sunt in zona cu multi copii.

SPER CA VETI LUA IN 
CONSIDERARE  DORINTELE 
MELE.
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Domnule Primar Ontanu,

Ma numesc Dan Stefan 
Alexandru si locuiesc in Cartierul 
Baicului din sectorul 2, fiind elev 
in clasa a-III-a B, de la sc. 64 
,,Ferdinand I’’. Nu pot spune ca 
nu imi place acest cartier, dar as 
dori sa fie mai curat si mai 
ingrijit.
Este adevarat ca cea mai mare 
vina o au oamenii pentru ca nici 
nu pastreaza curatenia atunci 
cand se face, dar nici nu participa 
cu totii la lucrari de curatenie. In 
spatele blocului meu este Parcul 
Lunca Florilor. Deseori ma joc in 
acest parc, dar din cauza cainilor 
vagabonzi imi este teama sa ma 
mai joc. Va spun acest lucru, 
pentru ca eu am invatat la scoala 
ca noi copiii, avem dreptul de a 
ne juca in siguranta, intr-un 
mediu curat. Consider ca ne este 
incalcat acest drept, lasand acesti 
caini sa umble liberi pe strazi sau 
in parcuri.
In afara de cainii vagabonzi mai 
exista si cainii cu stapani care nu 
au locuri speciale de joaca si nici 
stapanii lor nu sunt niste oameni 
responsabili. Mi-as dori sa faceti 
ceva pentru ca acesti oameni sa 
nu isi mai plimbe cainii acolo 
unde ne jucam noi.
Acestea sunt dorintele mele si va 
multumesc daca ati tine seama de 
ele.

Draga Domnule Primar al 
sectorului 2,

Mă numesc Tronaru 
Gabriela si sunt eleva la Sc. Nr. 
64 ,,Ferdinand I’’, in clasa a-III-
a B, unde am o doamna 
invatatoare care ne iubeste si ne 
invata pe mine si pe colegii mei 
fara a face diferente intre noi.

Vreau sa va aduc la 
cunostinta supararea mea mare 
care este aceea ca multi copii nu 
au sansa asta.

In mijloacele de transport 
sunt copii care cer un ban sau o 
bucata de paine ca le este 
foame. Cum sa mearga si la 
scoala?

In incheiere as vrea sa va 
rog sa facem ceva pentru acesti 
copii sarmani care nu au sansa 
mea de a urma o scoala si de a 
ajunge cineva in viata, cu toate 
ca au aceleasi drepturi.

Va multumesc!

Domnule Primar Liviu Negoita,

Ma numesc Alexandra 
Zamora si sunt eleva la Sc. 64 
,,Ferdinand I’’, in clasa a -III-a B. 
V-am scris pentru ca vreau sa va 
rog urmatoarele: sa ne faceti mai 
multe terenuri si Sali de sport la 
care sa mearga si copiii cu 
venituri mai mici, sa imbunatatiti 
salile si laboratoarele scolilor si 
sa asigurati mai bine scolile, 
pentru ca toti copiii sa se simta 
protejati.

As vrea sa faceti ca lumea sa 
fie mai interesata de programele 
ecologice, pentru a preveni 
decesul oamenilor din ce in ce 
mai tineri si pentru ca noi, copiii 
sa crestem sanatosi si frumosi.
              Va multumesc!

Drepturile noastre
Sunt Florin Stefan, din clasa a-III-a B si chiar daca am doar 9 ani am inteles ce 
inseamna sa avem drepturi si cum putem lupta impotriva incalcarii lor.
In familia si in clasa mea nu am de ce sa ma tem, dar nu prea stiu daca pot fi la fel 
de curajos cand ies pe strada. De multe ori mi-au fost incalcate drepturile, cand, in 
drum spre casa, baieti mai mari m-au buzunarit si mi-au luat telefonul sau adidasii 
de la educatie fizica. As fi vrut sa am putere sa ma lupt cu ei, dar mi-am dat seama
ca sunt prea mic. Cum am putea schimba aceasta oare? Poate impreuna incercam 
sa-i facem pe ceilalati mai buni. Daca ar fi aflat si ei de la scoala ca trebuie sa ne 
respectam unii pe ceilalati, poate s-ar fi comportat diferit.
Stiu ca toti copiii au dreptul la joaca si la recreere intr-un mediu fara pericole, dar 
eu vreau sa va spun ca fara parintii mei nu as putea sa ies in fata blocului sa ma joc 
pentru ca imi este teama de cainii maidanezi, care sunt murdari si uneori agresivi.
Cea mai mare bucurie a mea ar fi sa ma pot juca in siguranta cand vin de la scoala.
Cand voi fi mare voi face tot ce pot pentru ca toti copiii pe care ii cunosc sa aiba o 
copilarie fericita.

Scoala generala Ferdinand I
Bucuresti



Au legat fericirea la ochi

        Copilaria…leaganul fericirii, care se plamadeste 

din primele clipe ale vietii, pana atunci cand ai puterea  

sa stii, sa cunosti adevaratul sens al vietii, cu bune si 

rele, cu obstacole sau impliniri. Trebuie sa recunosc ca 

tot ceea ce e frumos e trecator …acesta este cursul 

vietii. Este placut sa-ti aduci aminte de vremea puerile, 

cand totul era lipsit de griji.

        Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca mi-a oferit 

parintii pe care orice copil si i-ar dori .

        De ce nu se pot bucura toti copiii de parintii lor? 

De ce nu se pot bucura de vocea mamei seara inainte 

de culcare? De ce prietena mea cea mai buna era 

nefericita in fiecare zi?

        Am sa va descriu viata ei asa cum imi impartasea 

mereu, atunci cand isi descarca sufletul…

        Va rog mult sa ma ascultati si  nu trageti 

concluzii pripite; si ma refer in special la parintii\

adultii care spun: “Las’ ca-i bine, sa fie invatata cu 

greutatile vietii…ca-i prinde bine in viata!”. Si totusi, 

voi incepe de acum povestea ei…Nu-i dau 

nume…doar o initiala: “M”; 

s-ar simti stanjenita, pentru ca ii era si poate chiar ii 

este rusine si astazi de “copilaria” ei.

        Cu lacrimile in ochi imi zicea ca parintii ei o 

obligau sa mearga la diverse munci ale campului si de 

foarte multe ori ea nu mergea la scoala. Privea cu 

regret in urma, vazand pe colegii ei cu ghiozdanele in 

spate, mergand la scoala cu zambetul pe buze. Colegii 

uneori radeau de ea, de hainele ponosite, de parul 

neingrijit si de incaltamintea rupta…probabil a mamei. 

Din alocatia ei, parintii isi satisfaceau unele capricii: 

alcoolul si tigarile, care nu sunt un exemplu deloc bun 

pentru un copil. Cand ea era epuizata de eforturile 

depuse la diversele munci, parintii o pedepseau, o 

bateau, fara sa-si imagineze macar ca totusi…e un 

copil. Lacrimile se rostogoleau pe obrajii ei  rumeniti 

de soare si mainele-i aspre si muncite ma cuprindeau 

parca cerandu-mi ajutor… in ochii ei nevinovati , 

sinceri si necajiti se citea viata unei tinere care a 

cunoscut sensul greutatii inca din frageda-i copilarie. 

Imi cerea ajutor si din priviri…ii era frica sa rosteasca 

cuvinte grele, rostite chiar de parintii care i-au dat 

viata…”ma injura, ma umilesc si aproape de fiecare 

data sunt lovita…dau in mine unde apuca”. Ascultam 

uimita cum pot fi unii parinti lipsiti de suflet Imi 

spunea cum mergea sa pasca oile desculta si, in urma 

ploilor, urcau lipitorile pe piciorusele ei reci. Am 

intrebat-o curioasa ce sunt acele lipitori; ea nu-si gasea 

cuvintele sa-mi explice...Imi povestea cu o voce 

tremuranda cum parintii ei nu o lasau sa fie alaturi de 

noi la sfintele sarbatori... La randul meu, ii povesteam, 

sa recunosc, stanjenita, hranind-o cu amintirile placute 

petrecute alaturi de familia mea in excursii la mare, 

munte, iesirile la picnic cu alte familii si alti copii. O 

vedeam cum chipul i se lumina si parca traia 

sentimentele mele…pentru ea toate acestea erau 

simple iluzii. Spunea chiar: ”mi-as dori cu indrazneala 

sa pot face parte din familia ta macar pentru o zi…” 

De multe ori ne-a calcat pragul si pe chipul ei se vedea 

deseori cate un zambet…da nu era al unei fericiri 

depline.

        Seara, cand se intorcea cu animalele de la pascut, 

era infometata si lipsita de puteri. Tatal ei, sub 

influenta alcoolului, o batea fara vina. Daca avea si 

alte intentii, necredinioase si greu de imaginat pentru 

orice om, oricat ar fi el de matur? Dumnezeule, simt si 

acum o greutate in inima, in tot corpul, numai la 

gandul ca o bestie umana poate mutila un suflet pe 

vecie. Cu mare, mare greutate momentul poate fi 

depasit cand esti lipsit de libertate sau aparare. Imi vin 

in minte cateva versuri dintr-o poezie tragica- o stiam 

in copilarie-, a unui animal tinut in captivitate: ”De ce 

ma bati si ma lovesti/ Eu n-am nici legi si nici putere\

Atata stiu ca va iubesc\ Sunteti parintii vietii mele.” 

        De frica tatalui, ea dormea de cele mai multe ori 

in hambar, cu lacrimile greoaie in ochi si sufletul 

inundat de greutati si frica unor eventuale pericole ce 

o pandeau la orice pas…acolo…jos.

        Povestea ei m-a marcat… vroiam sa o ajut! Au 

trecut cinci ani de cand s-a mutat cu familia intr-o 

localitate indepartata. Si astazi resimt o tristete peste 

REVISTA AVOCATUL ELEVULUI       ◙       NR. 2       ◙       NOIEMBRIE 2009       ◙       PAGINA 9



care se suprapune imaginea ei si ma rog neincetat la 

Dumnezeu sa o ocroteasca pe prietena mea veche si sa

o reintalnesc fericita. Vroiam sa zambeasca, vroiam sa 

cumoasca putin macar din farmecul copilariei cat inca 

mai era timp, dar…pe parinti nu ii alegi ; cu ei te nasti ; 

alaturi de ei iti incepi copilaria. Ei trebuie sa iti ofera 

sansa sa cunosti sentimente de bucurie, de explorare a 

universului pueril in caravana copilariei. Numai ca unii…

        Ea stia doar un singur lucru: cand o sa fie si ea 

parinte, le va oferi copiilor ceea ce nu a primit ea atunci 

cand a avut nevoie in timpul cel mai pretuit de toti : 

SFANTA COPILARIE…VIRTUTEA PARINTEASCA!

        Ei i s-a legat fericirea la ochi; nu a cunoscut nici pe 

departe afectiunea parintilor…

        Sper ca a fost redata o lectie de viata…o viata 

chinuita pe care fosta mea colega a cunoscut-o.

        Dragi parinti sau viitori parinti, va rog, cu umila-mi 

putere, meditati asupra coportamentului dumneavoastra  

fata de copilul care se naste nevinovat. Copilul este 

fructul dragostei si cu dragoste si afectiune trebuie 

“hraniti” clipa de clipa, ceas de ceas, an de an…pana va 

ajunge si el parinte cu amintiri frumoase si fara frustrarile 

unei copilarii, careia niciun pictor nu-i va putea  reda 

stralucirea, splendoarea.

        Va multumesc pentru ca mi-ati ingaduit cateva 

momente de rememorare, dureroasa de altfel, a povestii 

unui copil bun, care-si dorea doar atat: sa tina in palme o 

faramita de  copilarie adevarata, alaturi de parinti…nu 

stiu cum sa spun…adevarati, conform definitiei 

cuvantului parinte din cel mai mic dictionar existent si 

scris intr-o limba cunoscuta de catre toti oamenii.

Florentina Balasoiu

Col. Nat. “Gib I. Mihaescu”, Valcea 

SUFLET IMPOVARAT

Este dureros atunci cand drepturile copilului sunt 

incalcate si acesta traieste un soc din care poate nu isi va 

mai reveni niciodata.

Eu cred ca drepturile copilului trebuie respectate de 

catre toata lumea, dar mai ales de catre parinti.

Mie mi s-a incalcat dreptul de a avea o copilarie 

fericita si linistita, asa cum au alti copii, datorita faptului 

ca am fost batuta de catre tatal meu, inca de la varsta de 

sase ani, dar si pedepsita in acelasi timp.

Eu sunt un copil care nu a avut o viata linistita si care 

a dus lipsa de multe lucruri, atat de factura spirituala, cat 

si materiala.  De la varsta de opt ani mergeam cu ziua cu 

mama, pentru ca apoi sa-i dam banii tatalui meu… de 

multe ori dormeam nemancati. Spun asta pentru ca mai 

am patru frati. Dormeam afara desculti, cand zapada era 

asternuta si… lui nu ii pasa ca toate aceste lucruri mai 

tarziu vor avea consecinte.

La scoala invatam destul de bine; eram premianta 

clasei, chiar daca nu aveam haine cum au alti copii sau 

alte lucruri pe care mi-ar fi placut sa le am. In ciuda 

acestui fapt, ca invatam destul de bine, cand veneam de la 

scoala, ma duceam la sapa, caci, de, el nu putea sa 

munceasca…ii placea sa dea comenzi. 

 In perioada claselor gimnaziale am fost ajutata de 

catre doamna profesoara de limba romana sa trec mai 

usor prin aceste greutati. Aceasta tinea ore suplimentare 

cu mine si nu avea pretentii materiale. Acest lucru m-a 

ajutat foarte mult, deoarece am promovat examenul de 

capacitate cu o nota buna.

Dupa atatia ani insa de chin, in care eram atat noi 

copiii maltratati, cat si mama, a aparut o raza de lumina 

in casa noastra, deoarece tata a abandonat familia, 

plecand cu o alta femeie in strainatate.

De atunci, in casa noastra e o liniste deplina, 

zambetul ne-a revenit pe buze. Noi, copiii, putem sa ne 

continuam scoala fara nicio problema, pentru ca ne 

sprijina mama. Pe langa sprijinul ei, pe parcursul primilor 

ani de liceu, am mai primit ajutor din partea mai multor 

persoanae. In primul rand, m-a sustinut atat material, cat 

si spiritual d-na diriginta. Prin intermediul dumneaei, am 

cunoscut o d-na profesoara din Suedia, care ne-a trimis 

multe pachete cu haine pentru toti. Le multumesc tuturor 

si respectul meu se va indrepta mereu catre toti adultii 

care se dovedesc a fi responsabili… parinti adevarati.

Va rog sa cititi acest material, pentru ca e o poveste 

de viata adevarata, pe care am trait-o timp de sapte ani si , 

in urma careia, multumindu-i lui Dumnezeu, nu am ramas 

cu traume.

Sunt de parere ca fiecare copil are dreptul de a avea o 

viata fericita, lipsita de griji si probleme.

Fiecare copil merita sa fie protejat de catre stat pentru 

ca, la urma urmei, toti copiii au acelasi drepturi.

ANDREEA PAUN, Clasa: a XII-a H, Col. Nat. “Gib I. 

Mihaescu”, Dragasani\ Valcea 
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Drepturile copilului cu autism în 
România,

Imaginaţi-vă că, pentru câteva momente, veţi 
păşi din viaţa dumneavoastră. Veţi păşi pe cărările 
vieţilor unor copii bolnavi de autism.

Închipuiţi-vă cum ar fi să nu puteţi vorbi. Sau nu, 
mai grav, închipuiţi-vă că fiul/fica dumneavoastră, 
suferă de această boală, această tulburare profundă 
de socializare, dezvoltare fizică şi psihică. Încercaţi 
să-i vorbiţi, dar nu vă răspunde, plânge, dar nu ştiţi 
ce-l doare, râde, dar nu ştiţi de ce. 

Închipuiţi-vă că poate copilul dumneavoastră, nu 
va fi premiantul pe care l-aţi tot visat, că nu va fi 
doctorul dorit. Închipuiţi-vă că după dumneavoastră, 
nu ştiţi ce va face copilul care nu îi are decât pe 
mama şi pe tata. 

Ştiu, este un coşmar teribil. Este un coşmar, 
pentru mulţi copii, real!

Sunt copii care nu ştiu să spună : „Mama” sau 
„Tata”, sunt copii pe care nu oricine îi poate 
înţelege.

Sunt copii care au început o luptă fără şanse 
egale, sabotaţi de viaţă, şi ca şi cum n-ar fi suficient, 
sunt sabotaţi şi de societate.

Toţii copii au aceleaşi drepturi, conform 
Convenţiei Drepturilor Copilului, dar acestor 
copii li se încalcă, de socitatea românească, de statul 
român, următoarele drepturi :

1. Copilul are dreptul la stabilirea si 
păstrarea identităţii sale.

5. Copilul are dreptul de a primi o educatie 
care sa ii permita dezvoltarea, in conditii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii 
sale.

6. Copilul are dreptul de a se bucura de 
cea mai buna stare de sanatate pe care o poate 
atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de 
recuperare necesare pentru asigurarea realizarii 
efective a acestui drept

8. Copilul are dreptul de a beneficia de un 
nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, 
mentala, spirituala, morala si sociala.

9. Copilul are dreptul de a beneficia de 
asistenta sociala si de asigurari sociale, in functie 
de resursele si de situatia in care se afla acesta si 
persoanele in intretinerea carora se gaseste.

12. Copilul cu handicap are dreptul la 
ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale.

13. Copilul are dreptul la protejarea 
imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si 

familiale. Este interzisa orice actiune de natura sa 
afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul 
acestuia la viata intima, privata si familiala.

Din păcate mulţi oameni, îi discriminează pe aceşti 
copii, fie prin o milă falsă şi jignitoare, fie prin 
batjocură.
Sau chiar mulţi părinţi, care au copii bolnavi de 
autism, îi ţin pe aceştia în casă, de „ruşinea lumii”!

Statul român nu asigură decât formal atât educaţia 
cât şi asigurarea sănătăţii acestor copii cu nevoi 
speciale.

Copilul cu autism, este sensibil, pur, un copil special 
şi normal, plin de energie, de viaţă.

Iar noi cei care ne-am imaginat doar viaţa acestui 
copil special, noi trebuie să nu-l judecăm pentru 
ceva care nu ţine de voinţa sa, ci să-l iubim, căci şi 
noi avem multe lipsuri, multe găuri ale sufletului.

14 . Copilul are dreptul la libertate de 
exprimare.

Am ales să vorbesc eu pentru aceşti copii, fiindcă ei 
m-au ajutat să înţeleg ce înseamnă capriciile 
efemere, darul vieţii, darul de a fi sănătos, darul de a 
iubi necondiţionat, şi ruşinea minciunii sufleteşti.

Deficienţele acestor copii sunt doar nişte 
limite, nu ar trebui să fie un zid! Poate pentru ei sunt 
nişte limite mici, în comparaţie cu societatea care nu 
este capabilă să înţeleagă aceşti copii deosebiţi.

Raul Dumitraşcu, 
Colegiul economic „Ion Ghica”, Brăila
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Stimaţi conducãtori ai ţãrii,

O sã prezint câteva  din lucrurile care pe mine 
mã deranjeazã în  România şi sper cã vocea mea 
o sã fie auzitã.

            Se spune că toţi copii au dreptul la 
educaţie. Însă încã din prima fază de 
invăţământ(gradiniţa)  se intră cu mita sau cu 
“pile”. De ce nu respectăm legea ca orice copil 
indiferent de rasă, culoare, sex, naţionalitate sau 
etnie, limbă, religie, opinii politice, stare 
materială sau poziţie socială, disabilităţi din 
naştere sau de orice alt fel  să aibe dreptul de a fi 
acceptat acolo unde doreşte ? De ce nu încercăm 
măcar prin acest lucru să facem din România o 
ţară mai bună?

În România sunt foarte mulţi copii care au 
rezultate deosebite la învăţătură şi care nu sunt 
recompensaţi cu nimic. 

Sunt o mulţime de studenţi care se înscriu la 2 
,3 facultăţi simultan. Cum e posibil acest lucru? 
Intră în facultăţi înaintea celor care învaţă (prin 
metode nu tocmai corecte), bineînţeles, şi ocupă 
locurile de muncă în acelaşi mod. şi când stăm să 
ne gândim că de aici ies doctorii sau alte 
persoane importante pe mâna cărora ne încredem 
şi care habar nu au de ceea ce fac încetăm să mai 
avem încredere în această ţară.

De ce atunci cand terminăm o scoală nu avem 
asigurat un loc de muncă?  Ne intrebăm de ce 
atât de mulţi oameni pleacă în străinătate pentru a 
duce un trai mai bun si pentru a avea parte de o 
condiţie materială mai bună. Oare nu lipsa 
locurilor de munca,salarul si condiţiile  în care 
trăim sunt răspunsul?!

Există o mulţime de copii care muncesc de la 
vârste fragede pentru a duce un trai mai bun, care 
renunţă la şcoală pentru a face acest lucru. De ce 
statul nu ia nicio mãsură în acest caz? Ne 
mituieşte cu o alocaţie de 40 de lei când toate 
lucrurile sunt atât de scumpe. De ce atunci când 
măresc preţurile produselor nu pun şi bani în plus 
la alocaţie şi la salarii?

În România sunt o mulţime de persoane 
bolnave şi mai ales copii cărora nu le putem 
acorda niciun fel de ajutor datorită sistemului 
nostru de sănătate care se află într-o stare 
deplorabilă. Decât să mergi în spitalele din 
România unde îţi semnează chiar doctorii pactul 
cu trecerea de dincolo mai bine stai acasă şi  mori 
liniştit sau trăieşti cu speranţa că te vei face bine 
prin nu ştiu ce miracole

Noi copii nu suntem deloc luaţi în serios când 
vrem ceva sau avem ceva de spus. Suntem copii 
şi nimeni nu ne bagă în seamă pentru că suntem 
mici şi 

nu ştim nimic despre viaţă. Suntem catalogaţi ca 
“neştiutori”  în faţa anumitor lucruri şi nimeni nu 
ne ascultă atunci când avem un cuvânt de spus. 
Toate persoanele mai mari se cred mult 
superioare nouă, copiilor, însă cu toţi suntem 
egali în faţa legi şi în faţa lui Dumnezeu şi ar fi 
bine să se ia in seamă şi unele lucruri spuse de 
noi pentru că în anumite situaţii chiar ştim ce 
spunem sau de ce spunem un lucru.

Un lucru foarte important este  dreptul la 
odihnă şi vacanţă al copilului. Ce e cu această 
programă şcolară atât de încărcată şi cu o 
mulţime de materii inutile? După ce ai terminat 
un an de şcoală ai uitat aproape tot ceea ce ai 
învăţat datorită programei mult prea încărcate. La 
felul în care este structurată materia nu ai timp de 
odihnă, de relaxare, bineînţeles în cazul în care 
înveţi, pentru că  sunt din ce în ce mai mulţi copii 
care trec prin şcoală,doar pentru a nu zice lumea 
că nu merg la şcoală. Vacanţa este benefică nouã 
copiilor,deoarece corpul nostru are nevoie de 
relaxare pentru o funcţionare mai bună şi aceste 
vacanţe au un rol bine meritat, însă în vacanţe se 
dau o mulţime de teme pentru a nu uita copilul. E 
şi normal ca acesta să uite dacă nu îţi permiţi să 
stai la o lecţie mai mult de 2 maxim 3 ore. Mi-aş 
dori interzicerea temelor în vacanţă sau să se 
stabilească un maximum de exerciţii care pot fi 
date in funcţie de intervalul de timp şi de materie, 
aici mã refer la clasele I-IV în special.

Se spune că noi, copii, suntem informaţi în 
ceea ce priveşte drepturile noastre. Nu e deloc  
aşa. La televizor nu vezi o emisiune  educativă 
sau care să ne spună care ne sunt drepturile. În 
afară de politică şi de tot felul de piţipoance nu 
vedem nimic altceva. 

Copilul trebuie informat cu privire la 
drepturile lui. De ce nu există măcar câte o orã la 
un anumit interval de timp despre drepturile 
omului în şcoală?

Educaţia sexuală este foarte importantă şi 
mulţi copii nu au parte de ea. O mulţime de fete 
îşi încep viaţa sexuală de la vârste fragede fără a 
şti la ce se expun sau ce înseamnă aceasta, aflând 
doar câteva informaţii de la prietenii mai mari 
sau auzind de pe cine ştie unde anumite lucruri. 
La acest capitol stăm foarte prost şi este un lucru 
extrem de important într-o societate dezvoltată.

Cred că a sosit momentul să spunem ceea ce 
credem cu speranţa că cineva ne va băga în 
seamă şi va încerca să rezolve aceste problem 
majore ale ţării.

Cu respect,
Andreea Stoic
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Semnificaţia drepturilor omului pentru mine

Drepturile omului pot fi definite, în general ca acele drepturi care sunt inerte naturii noastre, fără de care nu ne 
putem trăi viaţa ca fiinţe umane.
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale ne permit să ne dezvoltăm să ne utilizăm deplin calităţile noastre 
umane,inteligenţa,talentul şi conştiinţa şi să ne satisfacem nevoile spirituale. Ele sunt bazate pe dorinţa omului 
de a trăi într-o lume în care  fiecare persoană se  bucură de respect şi protecţie.
Negarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului nu este numai o tragedie individuală şi personală, 
dar creează deasemenea premizele neliniştilor sociale şi politice aruncând seminţele violenţei şi conflictului în 
şi între societăţi şi naţiuni.
Drepturile fiecărui cetăţean sunt :
-dreptul la viaţă, libertate şi siguranţã ;
-dreptul de a nu fi supus terorii, tratamentelor şi pedepselor inumane sau degradante ;
-dreptul de a nu fi arestat, închis sau exilat arbitrar ;
-dreptul la o judecatã şi la o audiere publicã de cãtre un tribunal independent şi imparţial ;
-dreptul la o naţionalitate ;
-dreptul la întemeierea unei familii ;
-dreptul de acces legal la serviciile publice dintr-o ţarã ;
În opinia mea drepturile au o semnificaţie deosebitã pentru fiecare cetãţean şi sunt extrem de importante.

Hamz Gelu-Daniel

Declaraţii ale unor 
copii din Republica 
Moldova ce studiază 

în România

Ma numesc Tomoianu Veceslav, am 
16 ani, sunt din Republica Moldova 
din raionul Cahul, com. Zirnesti. Am 
ales sa-mi fac studiile la Romania, 
fiindca parintii mi-au spus ca aici se 
face carte; asa si-am crezut. 
Vroiam la Romania, dar undeva mai 
aproape de raionul Cahul, dar nu s-a 
putut asta deoarece la Galati nu erau 
camine deloc pentru baieti, doar pentru 
fete. Astfel am zis sa vin la Braila, la 
acest colegiu economic fiindca mi s-a 
spus ca aici este camin pentru baieti si 
pentru fete, fiind un lucru avantajos 
aproape de scoala nu platesti biletul de 
autobus, nici gazda, totul credeam ca 
va fi super. 
Dar m-am inselat in aceasta privinta, 
deoarce camin pentru baieti nu exista 
ceea ce mi s-a spus ca este.
In clasa nu cred ca mi se incalca vreun 
drept. Invatarea aici la acest colegiu 
este asa cum speram, totul e super. 
Avem profesori si profesoare de treaba 
si ne intelegem cu ei, dintr-un cuvant 
desigur, daca si ei ne inteleg la bine si 
la greu, deoarece nu tot timpul este asa 
cum vrei.

Ma numesc Burca Mihai, sunt din 
Republica Moldova, satul Valeni, 
raionul Cahul. 
Am decis sa-mi continui studiile in 
Romania, crezand ca sunt standarde 
mai inalte si asta asa este. Am avut 
mai multe optiuni, initial am vrut la 
Galati, dar am vazut ca pentru elevii 
basarabeni nu se dadea camin. Asa ca 
am decis sa aleg Colegiul Economic 
din Braila, primul lucru la care m-am 
uitat a fost caminul. In informatiile 
referitoare la colegiu se aflau detaliile 
despre caminul de baieti. M-am 
inselat, cand am ajuns am aflat ca nu 
era camin si stiind ca este o scoala cu 
perspective, am facut un sacrificiu si 
am gasit o gazda unde stau acum.
M-am integrat  foarte bine in colectiv, 
fiind putini moldoveni in colegiu, 
toata lumea dorea sa ma cunoasca.
 Ne intelegem exceptional cu colegii, 
cei care nu fac absolut nici o diferenta 
intre romani si moldoveni.
De la inceput profesorii aveau o 
afectiune mai speciala fata de noi, dar 
acum lucrurile au devenit mult mai 
echilibrate. 
Pentru a ajunge la acest colegiu am 
sacrificat multe si sper sa nu fie in 
zadar. Programa romaneasca de 
invatamant se diferentiaza de a 
noastra, insa profesorii ne ajuta san e 
adoptam cu success la noile conditii. 
Consider ca aproape in totalitate mi-
au fost respectate drepturile de la 
venirea mea in Romania.
Cheltuielile lunare sunt destul de 
mari, iar gazda si abonamentul de 
transport sunt acoperite de bursa care 

Ma numesc Badiu Nicolai si vin din 
Republica Moldova, raionul Riscani, satul 
Pociumbauti.
Am avut doua optiuni de a-mi continua 
studiile si anume in Chisinau la Colegiul 
“Politehnic” sau aici la Braila la Colegiul 
Economic @Ion Ghica@, am ales-o pe 
cea de-a doua deoarece mai multe 
personae mi-au recomandat sa vin la studii 
in Romania si in plus, imi doream acest 
lucru.
Aici la Colegiul Economic ma simt foarte 
bine : am niste colegi cu care reusesc sa 
ma inteleg foarte bine, niste profesori 
extraordinar de buni care ne-au ajutat sa 
ne integram foarte repede in noul system 
de invatamant si in plus imi pare foarte 
bine ca nu se face diferente intre noi cei 
din Republica Moldova si elevii romani. 
Unicul lucru care nu-mi place este faptul 
ca la colegiu nu exista locuri de cazare

va veni foarte tarziu, iar o masa pe zi care 
o luam si alte cheltuieli ce le facem sunt 
acoperite de banii ce ii primim de acasa.
Sper sa benficiem de reduceri de transport 
si de conditii mai optime.

si pentru baieti. Stau la gazda 
impreuna cu Mihai si Veceslav care 
sunt si ei din Republica Moldova. Imi 
place aici la Braila, pentru ca este un 
oras deosebit cu multe locuri 
frumoase.
Am renuntat la multe lucruri venind 
in Romania, dar nu regret pentru ca 
merita.


